
Volg jy nog steeds die kerkgepeupel?

Het jy al ooit iemand hoor sê: “Al die ander mense doen dit”? Dis 'n interessante uitlating wat dikwels
gemaak  word  deur  mense  wat  dink  dat,  omdat  ander  mense  dit  doen,  dit  algemeen  aanvaarbaar  is.
Hoekom sou almal dit doen indien dit nie die regte ding was nie? Dit is die tipiese ideologie van die wêreld.

Een van die dinge wat my die meeste verstom van hedendaagse gelowiges, Christene ingesluit, is dat hulle
alles slaafs navolg wat ander mense doen. Daar is 'n geestesgesteldheid  onder sommige gelowiges wat die
indruk skep dat, omdat God hulle nie onmiddellik doodslaan met weerwraak nie, Hy eintlik hul gedrag en
optrede goedkeur.

Die mees logiese manier van Christendom, soos dit tans blyk, is egter om iemand te volg wat vir 'n langer
tydperk as jy 'n Christen is. Dit is tog verstaanbaar dat jy eerder iemand in 'n nuwe werk of stokperdjie sal
navolg wat alreeds die nodige ondervinding het, alreeds een of ander taak of vorm van kunsvaardigheid
suksesvol voltooi het. Sou dieselfde dan ook geld vir die Christen?

Dit is egter heel verskillend en meer interessant hoe ons Skepper-God gevolg moet word. Die weë van God
en Sy koningskap is in geheel lynreg bestrede en onderling uitsluitend van elke ander ding in hierdie sonde-
vervulde wêreld waarin ons leef. Jy kan nooit bybelse geloof leer deur ander Christene te volg nie – jy moet
dit eerstehands ervaar deur Skrif en die Gees wat Afgesonderd is. Inteendeel, omdat die Koningskap van
God die teenoorgestelde is van die wêreld, blyk dit dat God spesifiek toegelaat het dat die moderne “kerk”
ontwikkel sodat ware gelowiges die presiese insig kan kry van wat om nie te doen nie. Stap gerus saam met
ons op hierdie kort reis terwyl ons kyk na die gevare van wat al die ander mense doen, insluitend, heel
moontlik, diegene wat in kerke is en bely om “gered” te wees.

Laat ons eerstens kyk hoe mense verband uit verband ruk

Dit het 'n algemene spreekwoord geword dat mense die woord “verband” gebruik wanneer hulle sekere
probleme of kwessies rondom doktrines nie kan verduidelik of verstaan nie. Dit is egter moontlik dat die
woordjie “verband”, dalk juis uit verband gebruik word.

Verband is die omstandighede wat die toneel in plek stel vir 'n gebeurtenis, 'n stelling, 'n idee, en dan op so
'n wyse dat dit ten volle verstaan en in oënskou geneem kan word. Wanneer iets uit verband geneem word,
in verhouding met 'n literêre werk, beteken dit dat jy 'n woord of sinsnede vanuit die geheel gebruik en dit
op 'n manier probeer toepas wat nie in harmonie is nie met die boodskap waaruit die woord geneem is. Dit
kan uiters twyfelagtige gevolge hê wanneer Skrif, of selfs stellings vanuit godsdienstige Christelike leringe
buite Skrif gebruik word in 'n “buite-verband” manier.

Kom ons kyk egter na hierdie stelling van “verband sigself buite verband”. Wat bedoel ons daarmee? Toe
ons begin het om hierdie gedagte te ondersoek, was ons vasgevang in 'n magdom voorbeelde wat ons
gereeld ervaar wanneer mense die term “verband” gebruik op 'n manier om hulself te regverdig van iets
wat hulle nie behoort te doen nie, veral ten opsigte van Skrif en die beoefening van hul geloof. Kom ons
beskou 'n paar voorbeelde wat dalk mag help om dinge duideliker te maak.

1



In die verlede het ons met verskeie mense gepraat rakende verskillende onderwerpe, soos byvoorbeeld die
voedselwette (Vayiqra 11, D’varim 14), die feeste van God (Vayiqra 23) en selfs die Shabbat, soos ons sien
in B’reisheet 2 en Sh’mot 20.

Nog 'n opdrag word gevind in Vayiqra 19:28 waar ons 'n verbod sien teen tatoeëring. Die punt wat ons hier
wil maak, is dat sommige Christene  egter ten gunste is van tatoeëring en aanspraak daarop maak dat hulle
hierdie en ander verse goed bestudeer het. Volgens hulle gevolgtrekking het hierdie verbod 'n verband wat
net vir 'n sekere tydperk gegeld het en vir 'n spesifieke doel gegaan het, naamlik om die liggaam vir dooies
te merk, iets wat in elk geval 'n heidense gebruik was en ook deel van heksery. Die argument sal dan volg
dat 'n mooi teksvers, 'n kruis of 'n prentjie van Jesus iewers op jou liggaam geteken, geen probleem is nie en
dus buite verband is van Vayiqra 19:28.

Hierdie klink baie goed terwyl iemand dit aanbied, veral terwyl jy die moderne neiging onder Christene wil
navolg  wat  geen  probleem  sien  met  tatoeëermerke  nie.  Ons  ervaar  egter  'n  paar  ernstige  probleme
hiermee. Eerstens is daar geen absolute versekering of selfs ooreenkoms tussen wysgere dat hierdie tipe
verband bestaan nie. Tweedens is daar verbandskonflikte wat opgeweeg moet word wat moontlik 'n ander
gevolgtrekking teweeg kan bring. Laastens, terwyl beide hierdie argumente teen mekaar opgeweeg word,
hang 'n swaard oor die kop van die betrokkenes: Wat gebeur indien jy verkeerd is?

Wat ons hier ervaar, is dat indien die Christene wat hulself laat bekrap en merk verkeerd is, is hulle verkeerd
in volkome uitdaging van 'n absolute  duidelike verbod, direk vanuit Torah. Dit beteken dat hulle, verkeerd in
hul optrede, die risiko loop om die Skepper-God se woorde te hoor tydens die oordeel: “Gaan ver weg van
My af, julle wat teen die wet werk!” Soos ons al vantevore uitgewys het, is iemand wat teen die wet werk,
sonder Torah en iemand wat nie Vader-God se Torah onderhou nie.

Die eenvoudige verbod teen tatoeëring word in Torah gevind en enige “verband” in die aanhaling wat die
direkte opdrag, of verbod, weerspreek, word ingelees, dit wil sê, persoonlike interpretasie of ontleding.
Diegene dobbel met God se  Woord en mag dan die  verband uit  verband ruk.  Hou in  gedagte dat die
algemene verband van Skrif is om Skrif te gehoorsaam. Dus, om 'n bewys aan die verband van 'n opdrag te
probeer gee wat strydig is met eenvoudige gehoorsaamheid, is om verband uit verband te trek.

'n Goeie voorbeeld wat mag help om bogenoemde beter te illustreer, is 'n toneel van 'n goeie kennis, 'n
belese en intelligente mens wat lesings gee by 'n plaaslike universiteit, uiters kundig is rondom Skrif en
terselfdertyd ook bekoor word deur sekulêre rolprente. Verstaan my asseblief mooi: ek het geen probleem
met kulturele vermaak nie en dit sluit sommige sekulêre rolprente in. Dit is egter so dat baie van hierdie
vermaaklikheid nie in harmonie is met die lewenstyl wat ons deur Skrif voorgeskryf word en waarmee ons
vermaak behoort te word nie.

Die man het op 'n stadium begin uitwei oor een spesifieke rolprent wat hy graag wou gaan sien. Dit was die
Walt Disney fliek, Malificent. Dit handel oor 'n heks, in swart geklee, met duiwelhorings op haar kop. In die
bemarkingsmateriaal het 'n lied in die agtergrond gespeel met die lirieke wat sê “must be the season of the
witch”. Hierdie was duidelik iets wat, na my beskeie mening, geen navolger van Yeshua eens moes oorweeg
nie. Toe die man daaroor gekonfronteer word, het hy net die woorde geuiter: “Verband, verband, verband”.

Sy argument, blyk dit te wees, was die agtergrond van die rolprent wat gehandel het oor die wrede heks van
die bekende 1959 Disney tekenprent “Sleeping Beauty”. Aangesien hierdie 'n kinderverhaal is wat handel
oor 'n prinses en die slegte kant uitgebeeld word deur die wrede heks, behoort volwassenes hierdie donker
rolprent se verband baie goed te kan verwerk. Die volwassenes van vandag is immers die kinders van gister
en het met Disney-rolprente grootgeword.
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Laat ons egter 'n duidelike streep hier trek, oor ons mening dat hierdie baie gevaarlike terrein is en wat
aanvaarbaar is vir God, al dan nie. Is ons reg wanneer ons sê dat Skrif  melding maak van  haSatan,  die
vyand? Hy is duidelik 'n sterk karakter dwarsdeur die hele Skrif en, soortgelyk aan die heks in “Sleeping
Beauty”,  word  hy  uitgebeeld  as  ‘n  wrede  persoonlikheid,  moontlik  die  wreedste  van  hierdie  wêreld.
Aangesien Skrif melding maak van die vyand, is dit dalk genoeg rede waarom elke gelowige nou 'n kopie
moet bekom van die Satansbybel en studies gaan maak van al die onreëlmatighede daarin vervat sodat dit
met ons eie vertroue en geloof vergelyk kan word?

Meeste  mense  beskou  so  'n  voorstel  as  totale  bog  en  regmatig  so.  Die  vraag  bly  egter:  hoe  kan  dit
aanvaarbaar wees om 'n rolprent te gaan kyk met 'n heks,  slegs omdat die karakter oorspronklik  in 'n
tekenprent vir kinders was? Jy mag dalk dink dat dit nie werklik saak maak nie, maar wees verseker dat jou
mening hieromtrent ander mense mag beïnvloed. Jy mag dalk nie Anton la Vey se bybel gaan koop nie,
maar deur na die rolprent te gaan kyk, mag jy die indruk skep dat daar niks mee verkeerd is nie, veral vir
mense wat jonk op die pad van waarheid is.

Soos dit moes gebeur, het ek 'n student raakgeloop en in ons gesels het ek verneem dat hierdie selfde
persoon met die verwronge mening rondom die heksefliek, ook die mentor was van hierdie student. Die
student  het  ook  'n  liberalistiese  standpunt  gehuldig  rondom  Christendom,  in  soverre  dat  verskeie
geloofsoortuigings vereenselwig of saamgesmelt sou kon word. Op 'n sosiale media webblad wat hierdie
student vir my aangestuur het, het hulle 'n Hindoe-fees gevier. 'n Ander skakel wat hy gedeel het, het gewys
hoe hulle direk betrokke is by heksery en toorkuns – hy, wat homself 'n Christen noem! Dit het my laat
wonder of die invloed van hierdie geleerde kennis van my se invloed so ver kon strek dat dit aanvaarbaar
sou wees om sy studente te oortuig dat daar geen probleem is om 'n heidense Hindoe fees te vier nie – iets
wat duidelik afgodediens is. 'n Heksefliek en Hindoe-fees het seker nie baie verskille met mekaar nie, of
hoe?

Kan ons maar net sê: Verband, verband, verband? Konteks, konteks, konteks? Beantwoord asseblief hierdie
ernstige vraag: wanneer jy die dag voor Vader-God staan, en glo my: jy GAAN voor Hom staan; wanneer Hy
jou aankyk met vuur in Sy oë en uitvra na die tatoeëermerke op jou lyf of die rolprente waarna jy gekyk het;
dalk vra Hy jou uit oor die Halloween-partytjie wat jou kerk aangebied het. Terwyl jy voor God staan, met
die hekke van die hemel aan die een kan en die hekke van hel aan die ander kant; gaan jy vir Hom sê:
Verband, verband, verband of konteks, konteks, konteks? Ek twyfel of dit sal werk, net so min as: “Maar al
die ander mense in ons kerk doen ook so”. Dalk moet jy probeer: “My kerk het DIT nooit vir my geleer nie”.

Maar al die ander doen dit

Wat leer ons uit Sh’mot 23:2a? Terwyl dit normaalweg beter is om Skrif in geheel, binne verband of konteks
te lees, is hierdie gedeeltelike aanhaling iets wat skitterend werk en in geheel aanvaarbaar is: Jy mag nie die
meerderheid volg in doen van boosheid nie. Daar is baie meer as net hierdie in vers 2, maar hierdie is 'n
alleenstaande verklaring binne die verband of konteks van die teks. In sommige gevalle soos hierdie, terwyl
dit mag blyk dat hierdie verklaring uit die lug geval het, is geleerdes van mening dat dit op 'n later stadium
bygevoeg kon gewees het. Terwyl ons ook nie hierdie tipe teorieë uit Skrif aanmoedig nie, is hierdie steeds
een van daardie verse wat maklik op sy eie kan staan.

Die volledige hoofstuk 23 van Sh’mot is baie interessant. Dit begin met 'n opdrag om nie te lieg of lasterlik te
wees nie. Dan, vanuit nêrens, kom hierdie stukkie mededeling om nie 'n groep te volg om boosheid te doen
nie. Dit gaan dan verder met verskeie verduidelikings om reg te doen, voordat dit aanbeweeg na leringe
rondom Shabbat en die feeste van God.
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Hierdie uitspraak is dus 'n verhandeling om presies te sê wat dit bedoel en om te bedoel wat dit sê, as 'n
alleenstaande uitdrukking. Moenie mense navolg om te doen wat God as boos sou beskou nie. Eenvoudig.
Tog is daar soveel “Christene” wat nooit self hul bybel lees nie, maar hulle laat hulle lei deur, en volg ander,
“Christene” wat ook nie hul bybels lees nie! Jy mag hierdie dalk as 'n vreemde stelling beskou, veral van
mense wat bely om in die God van die Bybel te glo, nogtans is dit die algemene handeling van vandag se
“Christene”. Soos die skrywer van Prediker sê: daar is niks nuut onder die son nie.

Wanneer ons deeglik deur Skrif werk en gesien uit 'n wyer hoek, soos 'n vlieënde voël die aarde sou sien,
besef ons telkemale vanuit geskiedkundige skrifte dat die oorgrote meerderheid van mense alewig boos
gedoen het in die oë van God, terwyl slegs 'n handjievol, dalk net een persoon in sommige gevalle, gedoen
het wat God behaag. Ons lees hierdie vertellings oor en oor, van die voorkant van Skrif tot die agterkant, en
ten spyte daarvan dink Christene steeds hulle is anders en wat hulle doen is reg want hulle gaan pligsgetrou
kerk toe.

Wanneer ons B’reisheet 6 lees, sien ons dat die ganse mensdom as sleg en “altyddeur boos” beskryf word.
Dan, skielik, soos 'n ligpunt in donkerte, staan vers 8 uit bo al die ander wanneer ons sien dat Noach guns
gevind het in die oë van God. Ons neem aan dat die res van die familie, sy vrou en seuns, hierdie pad saam
met hom geloop het, maar vers 8 plaas alles op hierdie een man wat nie die gepeupel gevolg het in hulle
boosheid nie. Hierdie man en sy huisgesin is die enigste mense wat God toegelaat het om die lewe te hervat
nadat Hy die Skepping herlaai het.  Sommige luisteraars mag dalk meer vertroud wees met die Engelse
woord, reboot: God rebooted Creation.

Party geleerdes is van mening dat die bevolking kort voor die vloed tot soveel as vier biljoen mense kon
wees; dit is ongeveer helfte van die huidige syfer. Uit al daardie mense het God slegs  AGT MENSE gered.
Oordink of bepeins gerus hierdie statistiek: wat is die moontlikheid dat jy dit gaan maak aan die einde van
tyd indien jy nie radikaal aan die brand is vir God nie – moontlik 'n Godvresende fanatikus – as gevolg van
jou aanvaarding en navolging van Yeshua as jou Messias? Dink jy dat jy moontlik dieselfde guns in God se oë
mag vind soos Noach indien jy enige goddelose wêreldsheid navolg?

Volgende  kom  Avraham aan  die  beurt.  Weereens  sien  ons,  wanneer  ons  begin  by  B’reisheet 11,  hoe
boosheid aan die orde van die dag was. Daar is egter een man, grootgemaak in 'n heidense gemeenskap,
wat deur God geroep word en besluit hy sal nie die gepeupel waarvan hy deel is navolg in hul boosheid nie,
maar eerder op God se roepstem reageer. Hierdie man het die vader geword van vandag se uitverkore volk
en word met baie groot respek behandel deur die Jode, Christene en Moslems wêreldwyd.

Daar is ook  Avraham se broerskind, Lot, wie se familie die enigste regverdiges was in  S’dom en  ‘Amorah.
God het 'n belofte gemaak om die stad te spaar indien Hy slegs tien regverdiges kon vind, maar daar was nie
eens soveel nie. Net soos met  Noach en sy huisgesin, was dit slegs Lot met sy vrou en twee dogters wat
gespaar is toe God swawel en vuur oor  S’dom en  ‘Amorah laat reën het. Lot se vrou, egter, was te veel
vasgevang in die plesiere van die wêreld en het omgekyk om te sien hoe alles vernietig word. Daardie
omkyk het haar lewe gekos en terwyl Lot sy vrou verloor het, was hy ook een van die min wat nie die
gepeupel gevolg het om boosheid te doen nie.

Op soortgelyke manier kan ons die konings van Yisra’el volg soos hulle opgeteken is in die twee dele van die
boek van M’lakhim (Konings), sowel as die twee dele van Divrei HaYamim (Kronieke). Aan die einde van sy
regering, toe Shlomo teen Torah gegaan het deur met vrouens uit die heidense nasies te trou en ook hul
afgodskultuur aangeneem het, sien ons 'n natuurlike opname of assimilasie van afgodery in  Yisra’el. Ons
lees van die een koning na die ander wat boosheid beoefen en toegelaat het, wierook gebrand,  Asherah
pale opgerig en altare vir  Ba’al gebou het. Die meerderheid konings het toegelaat dat hul onderdane en
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volksgenote die sogenaamde skadelose kulturele tradisies navolg, ook omdat hulle dit self  beoefen het,
terwyl baie min van die konings nie die gepeupel gevolg het om boosheid te doen nie.

'n Hele ent vader in Skrif lees ons van drie jong Hebreeuse manne,  Hananyah,  Misha’el en  `Azaryah, wat
deur die hoof van die lyfknegte  vernoem is  na  Shadrakh,  Meishakh en  `Aved-N’go.  Ek is  seker almal is
vertroud met die relaas van hul  ontberinge in  Dani’el 3 toe hulle geweier het om te buig voor die groot
standbeeld wat die heidense koning van homself laat oprig het. Al die ander mense, insluitend die Yisra’eli
gevangenes, het voor die standbeeld gebuig, net soos vandag se Christenkerke en ander gelowiges buig
voor die bevelskrifte van die moderne samelewing, ten spyte daarvan dat alles teenstrydig is met God se
Woord. Hierdie drie manne het egter nie die gepeupel gevolg om boosheid te beoefen nie en is gevolglik in
'n vuuroond gegooi waar selfs  die  mense wat  hulle  ingegooi  het,  doodgebrand is.  Ons weet egter  dat
hierdie manne radikale fanatici was vir God se Woord en dat Hy hulle daardeur gedra het terwyl die res
gebuig het voor kulturele wêreldsheid.

'n Soortgelyke toneel speel hom af met Dani’el wanneer ons hoofstuk 6 lees. Die koning wat hier ter sprake
is,  Darius,  het  soos  meeste  regerings,  meer  verknoeiers  as  eerlike  mense  in  sy  gevolg  gehad.  Hierdie
korrupte spul het 'n aksie teen Dani’el gehad en die koning oorreed om 'n bevelskrif uit te vaardig waarin hy
opdrag gee dat geen god, insluitend יהוה, aanbid mag word nie vir 30 dae, behalwe koning Darius alleen.
Oortreders sou in die kuil gegooi word waar die leeus aangehou word. Uiteraard het dit die koning se ego
gestreel en sonder om aan enige nagevolge te dink is die “wet” deurgevoer. Dani’el, getrou aan die Skepper-
God van hemel en aarde, het die regte ding gedoen deur nie die gepeupel te volg en boosheid te doen nie.
Hy is aangekla en vir die honger leeus gegooi, maar God het hom beskerm en die volgende dag is hy uit die
kuil gehaal sonder 'n skrapie.

Ons kan ook die relaas van die Makkabeërs in herinnering roep. Selfs al word hierdie boeke nie in Skrif
opgeneem nie, is dit steeds belangrike geskiedkundige inligting wat gelees behoort te word om ons te leer
van die herstel van יהוה se tempel ter voorbereiding van die komende Messias. Een van die interessante
elemente  in  hierdie  vertelling  is  dat  die  heidense  regeerders  die  Hebreeuse  mense  gedwing  het  om
varkvleis te eet; by versuim van hierdie opdrag sou so 'n persoon doodgemaak word. In 2 Makkabeërs 6:18-
31 lees ons van 'n priester, El’azar, wat geweier het om varkvleis te eet en hy is summier tereggestel. Daar
word gesê dat sy dood 'n voorbeeld is van edelheid en 'n gedagtenis van moed. In die volgende hoofstuk
lees ons van 'n moeder en haar sewe seuns wat gemartel word omdat hulle nie varkvleis wil eet nie. Een
van die seuns het gesê: “Ons sal eerder sterf as om die wette van ons vaders te oortree.” Vir hierdie daad
van trotsering het hulle sy tong uitgesny, sy kopvel verwyder en sy hande en voete afgesny ten aanskouing
van sy moeder en ses broers. Daarna, steeds lewendig, het hulle hom in 'n groot pan gebraai.

Soos die spreekwoord lui: nog is het einde niet. Die beskrywing gaan aan met die marteling van die res van
die broers, tot by die jongste. Dit is toe nie net meer oor die weiering om varkvleis te eet nie. Antiochus, die
wrede, heidense koning, het die jong man groot rykdom en 'n hoë posisie in sy koninkryk belowe. Die
aanbod was nie meer nie “eet varkvleis en jy sal leef, weier en jy word doodgemaak”. Die nuwe aanbod was
nou: “eet varkvleis en nie net sal jy lewe nie, maar lewe en groot aansien verkry”. Wat hierna gebeur, is
hartverskeurend. Die moeder het ingetree, sy wat alreeds gesien het hoe ses van haar kinders voor haar oë
gemartel en vermoor word, en haar jongste seun aangemoedig om die dood aan te gryp en God nie uit te
tart nie. Vandag se “Christen moeders”, in teenstelling, sal eerder toesien dat hul kinders in die samelewing
inpas en saamsmelt met die goddelose gemeenskap waarin ons leef. Hierdie Hebreeuse moeder het egter
gesê: “Moenie bang wees vir hierdie slagter nie. Aanvaar die dood, sodat ek jou en jou broers weer kan
terug ontvang in God se guns.” Daar was baie wat maar ingestem en varkvleis geëet het, maar El’azar en
hierdie onbekende familie van agt het nie die gepeupel gevolg om boosheid te doen nie.
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Ons moet  egter  nie  vergeet  van die  apostels  nie,  waarvan meeste  direkte  studentevolgelinge was van
Yeshua gedurende Sy aardse bediening. Volgens oorlewering verstaan ons dat Kefa onderstebo gekruisig is,
Andreas,  was  gekruisig,  T’oma is  met  'n  spies  doodgesteek,  Filippos is  tereggestel,  Mattityahu is
doodgesteek,  Ya’aqov was gestenig en met hout kieries doodgeslaan,  Sha’ul is onthoof en  Yochanan is in
ballingskap na die eiland Patmos gestuur na 'n paar onsuksesvolle pogings om hom in olie te kook. Hierdie
was die manne wat die weg gebaan het vir die nuwe verbond in Yeshua, hul Messias en hulle het almal ook
geweier om die gepeupel te volg waar boosheid beoefen word.

Daar is soveel ander wat ons nie nou hier kan bespreek nie, maar ons dink vinnig aan Dietrich Bonhoeffer
wat nie die gepeupel gevolg het om boosheid te doen nie terwyl Nazi Duitsland miljoene mense vermoor
het slegs omdat hulle Jode was. Soortgelyk was daar William Tyndale wat God se Woord in Engels vertaal
het sodat meer mense dit kon lees. Hy was uitgekryt as 'n ketter en tereggestel. Selfs Luther, met wie ons
hemelsbreed verskil oor baie van sy oortuigings, het genoeg insig gehad om te besef dat die meerderheid
gelowiges van daardie tyd verkeerd was en hy moes 'n standpunt inneem.

Die kulturele samesmelting van antieke Yisra’el

Nadat ons nou diegene bekyk het wat, as individûe teen die massas wetteloses opgetree het, wil ons ook
graag die loep plaas op hulle wat nie gedoen het wat reg is in God se oë nie. Reg deur Skrif is hulle die
meerderheid van die mense.

Alhoewel  ons  melding  gemaak  het  van  mense  soos  in  die  tyd  van  Noach,  die  tydperk  van  Yisra’el se
ballingskap in Bavel en verskeie ander tye, wil ons nou eerder die klem verskuif na mense wat ons vroeër
genoem het gedurende die tydperk van die konings van  Yisra’el en  Y’hudah.  Dit  is  spesifiek gedurende
hierdie tyd dat ons 'n kulturele samesmelting sien gebeur as gevolg van ander nasies wat toegelaat word
om deel te word van Yisra’el sonder enige vorm van rituele en geestelike bekering.

Hierdie verhaal begin by  Shlomo, ironies die man wat gekies word om God se tempel in  Yerushalayim te
bou. In M’lakhim Alef 11 word dit beskryf hoe hy vroue uit vreemde nasies liefgehad en met hulle getrou
het, iets  wat duidelik deur  Torah verbied word. Dit het ook deure oopgemaak om heidense kulture en
gebruike in te voer. Die Skrif maak wel melding van hul heidense gode, maar dit is eintlik net 'n verlenging
van die heidense kultuur wat elke vrou met haar saamgebring het. Dit mag goed wees om jou geheue te
verfris  en  weer  aandagtig  deur  die  hele  hoofstuk  11  van  M’lakhim  Alef te  lees.  In  haar  boek,  The
‘Foreignness’ of the Foreign Woman in Proverbs 1-9: A Study of the Origin and Development of a Biblical
Motif, skryf Nancy Tan die volgende en ons haal aan:

1 Kings 11:1 specifies the ethnic origins of King Solomon’s from the [foreign women] :נשים נכריות 
nations of Egypt, Moab, Ammon, Edom, and Sidon, and from the Hittites. The DtrH [ Deuteronomistic
History] notes significantly that they are the very peoples whose women Yahweh prohibits Israel from
marrying (v. 2). Solomon’s apostasy is shown as starting with the problem that he could not help
loving the many foreign women, and collecting them in his harem. There are no further details given
about the women in Solomon’s harem, except some references to his Egyptian wife, a daughter of
Pharaoh Neco (1 Kings 3:1; 9:16, 24) 37:11 and his son Rehoboam, who was born to him by Naamah
an Ammonite (1 Kings 14:21, 31). There are also no details of the other children he may have had
through this large harem, although we are told that he did give two daughters away in marriages to
district governors.

The DtrH accuses Solomon’s foreign wives of turning his heart away from Yahweh to other gods (1
Kings  11:4):  not  only  does  he  build  high  places  for  the  foreign  gods  of  his  wives,  but  he  also
participates in worship of them (vv. 5, 8). As if the reputable and chief foreign deities of Ashtoreth of
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the Sidonians, Milcom of the Ammonites and Chemosh of the Moabites, are not enough (vv. 5, 7), the
DtrH adds that Solomon does the same for his other foreign wives (v. 8). In view of his large harem of
one thousand wives  altogether (v.  3),  the DtrH implies  that  there  are  uncountable  deities  being
worshipped and their high places established all over the kingdom.

Na die dood van Shlomo breek die koninkryk op in twee: Y’hudah in die suide en Yisra’el in die noorde. Dit is
dan ook van hierdie  hoofstuk en verder  dat  ons  die  kettingreaksie  waarneem waar konings  van beide
Yisra’el en Y’hudah boos doen in die oë van God. Daar is volledige beskrywings van hoe hulle goue kalwers
giet, altare oprig vir Ba’al, wierook brand op hoë plekke, Asherah pale oprig, hul kinders deur vuur laat gaan
en verskeie  ander onmenslikhede.  Wanneer ons hierdie  dinge lees  beskou ons die uitverkore volk  wat
hulself besig hou met walglike afgodsdiens; terwyl dit waar blyk te wees, is dit in werklikheid die gevolg van
kulturele samesmelting wat met Shlomo begin het.

Dink bietjie hieroor na: Shlomo het ongeveer een duisend vrouens, waarvan die oorgrote meerderheid uit
heidense nasies kom wat hy nooit veronderstel was om mee te trou nie. Hulle bring almal hul heidense
kulture en afgode saam met hulle om binne die beloofde land, die van  Yisra’el, te kom aanbid. Baie van
hierdie vrouens het kinders wat grootgemaak word om hierdie afgode te dien, maar nou is daar ook Yisra’eli
kinders wat saam met hierdie kinders grootword. Klink dit vaagweg bekend? Almal sou met mekaar oor die
weg moes kom, want hierdie was immers die koning se vrouens en kinders – die ander sou in vrede met
hulle moes saamleef. Kan jy sien waarheen ons met hierdie bespreking op pad is?

Die volgende interessantheid wat ons oplet, ook raakgesien deur die skrywer Nancy Tan wat ons netnou
aangehaal het, is dat  Shlomo se troonopvolger, sy seun  Rechav’am,  die seun is van een van die  naShim
nacheriYot,  vreemde  vrouens.  Iets  wat  baie  opmerklik  is  in  die  koningskap  van  Y’hudah,  soos  ons
voortbeweeg, is dat meeste konings boos gedoen het in die oë van God en dan 'n paar wat moeite gedoen
het om God te behaag deur afgode te vernietig, altare af te breek en dies meer.

Daar is ongelukkig te min inligting direk in Skrif, maar nogtans kan ons 'n neiging sien vorm aanneem: dit
blyk dat die konings wat boos gedoen het almal gebore is uit vreemde vrouens vanuit die heidense nasies,
terwyl die konings wat probeer het om God te behaag en goed te doen gebore is uit vrouens direk uit die
stam van Y’hudah. Dit is egter onmoontlik om dit onteenseglik te bewys, as gevolg van sleutelmateriaal wat
ontbreek. Een goeie voorbeeld is dat daar geen naam aangegee word nie vir die moeder van Asa, iemand
wat probeer het om God te behaag, soos ons sien in M’lakhim Alef 15:11; Agaz, wat ‘n wrede koning was en
vir ons opgeteken is in M’lakhim Bet 16:2, se moeder se naam ontbreek egter ook.

'n Belangrike punt om hier te maak, is dat koning Y’hoyakhin die enigste koning is waarvan ons weet, gebore
uit 'n moeder vanuit  Yerushalayim, wat boos was in God se oë en sy voorvaders se heidense aanbidding
voortgesit het. Agazyah, weer, was gebore uit 'n vrou vanuit die noordelike koninkryk wat lank tevore reeds
al  hierdie  walglike  afgodsdienste  beoefen het.  Nog iets  om aan te  herkou en die  grys  selletjies  bietjie
lewendig te hou, is dat dit juis  Y’hoyakhin was wat boedel oorgegee het aan N’vukadnetzar van Bavel en
sodoende die einde van die konings van  Y’hudah teweeggebring het. Koning  Tzidkiyahu en sy regering is
aangestel deur N’vukadnetzar en word dus nie in berekening gebring nie. Mens kry die indruk dat hierdie
dan die finale nekslag was, die korrupsie van 'n koning met 'n Yisra’eli moeder, waar God net eenvoudig sê:
“Tot hier toe en nie verder nie.”,  waarmee Hy dan Sy hand van guns en bemiddeling oor  Yerushalayim
verwyder vir 'n seisoen.
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Wat van die kulturele samesmelting van moderne Christendom?

'n Skitterende leraar van sy tyd, iemand van wie ons gereeld hier op Silwer Trompet hoor, het die volgende
neergepen:

A new moral power will flow back into the Church when we stop preaching social adjustment and
begin to preach social repudiation and cross carrying. Modern Christians hope to save the world by
being like it, but it will never work. The Church’s power over the world springs out of her unlikeness
to it, never from her integration into it. 

Ja, ek glo sommige van julle het hom herken as AW Tozer en hierdie kom uit sy boek  “Culture: Living As
Citizens Of Heaven On Earth – Collected Insights From A.W. Tozer”

Wat ons nodig het om te doen is om tot ons sinne te kom as gelowiges – ons verkies hierdie woord bo
“christen”, spesifiek omdat dit nie 'n etiket is waarvolgens ons bekend wil wees nie. Dit is die mense wat
Yeshua uitverkoop het, terwyl ware gelowiges die mense is wat Hom aanvaar en volgens Sy voetspore loop
in die pad van waarheid. Die moderne Christenkerk, en ongelukkig moet ons hiermee ook 'n groot aantal
Messiaanse groepe byvoeg, is nie werklik ver verwyderd van die wyse waarop antieke Yisra’el gehandel het
nie, soos ons lees vanaf M’lakhim Alef 11 tot aan die einde van M’lakhim Bet.

Wanneer  ons  deur  al  hierdie  aantekeninge  in  Skrif  gaan,  sien  ons  hulle  optredes  as  walglike
afgodsaanbidding. Laat ons eerlik wees met mekaar, al hierdie konings, die mense en hul onderdane het
heidense gode aanbid. Hulle het pale gebou vir Asherah en altare vir Ba’al. Hulle het hul kinders deur die
vuur laat gaan vir Molech. Hierdie mense het werklik slegte dinge gedoen, of hoe?

Dink jy dit is moontlik, met die geskiedenis van die uittog uit Mitzrayim en al die wonderwerke wat gevolg
het, dat God se uitverkore volk net eendag sou wakker skrik en sê: “Haai, weet jy, ek het 'n idee: kom ons
begin ander gode aanbid. Dit kan mos pret wees!” Soos ons alreeds genoem het, hierdie was die uitvloeisel
van vele geslagte van kulturele samesmelting wat ontstaan het as gevolg van uitnodigings vir  heidense
kulture om Yisra’el binne te kom. Wat sou dan die gevolg wees wanneer heidense kulture toegelaat word in
die Christenkerk of selfs by die Messiaanse beweging?

Dis  baie  maklik  om te  sien  wat  gaan  gebeur,  eintlik  alreeds  gebeur  het.  Die  Christenkerk  vier  vandag
sekulêre heidense feeste, by name kersfees, easter, halloween en ander, instede daarvan om God se feeste,
soos Hy in Skrif vir ons gee in Vayiqra 23, te vier, by name: Pesach, ongesuurde brood, waaioffer, Shavu’ot,
Yom T’ruah, Yom Kippur en Sucot, tesame met die ander feeste waarvan Skrif ons leer, Purim en Chanukkah.
Vandag se Christen skakel  in  met die kultuur  van gode uit  ander gelowe, waarvan sommige opduik in
tekenprente  soos  Thor,  Wonder  Woman,  Aquaman,  Neptunus  of  Poseidon  en  dan  natuurlik  die
alombekende Noorse god Odin, meer bekend as Sinterklaas of Kersvader. Hierdie is wat deur etlike jare
saamgesmelt het in en deur die Christenkultuur.

In die twee dele van M’lakhim, die geskrifte oor die konings, vind ons gereeld die verklaring in een of ander
vorm: “en koning (ENIGE NAAM) het gedoen wat boos was in die oë van יהוה, want hy het wierook gebrand
op hoë plekke, pale opgerig vir die Asherah en altare gebou tot eer van Ba’al.” Dieselfde kan gesê word van
meeste Christene, predikante of pastore en hul kerkgangers: en pastoor of dominee Wêreldaanhanger het
gedoen wat boos was in die oë van God. Hy het sy kerk gelei in kersfees, easter en halloween. Hy het ook vir
sy mense gelieg deur te sê dit is bloot 'n aantrekkingskrag om die verlore siele nader te trek. Net so het
broer Afvalligheid en suster Tegemoetkom gedoen alles wat boos is in die oë van God. Hulle het verskeie
gode aanbid soos Angus Buchan, Walt Disney, Huisgenoot se Kersspel en nooit hul Skrif self bestudeer of
eens gelees nie.
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Die moderne prediker kyk na verhale in Skrif en verklaar met erns, metafories, dat ons nodig het om uit
Egipte te kom, om uit Babilon te kom, om uit Rome te kom. Die volgende stap is dan om saam te smelt met
die kultuur van die meerderheid in daardie omgewing, hetsy Afrikaans, Xhosa, Zulu of Engels. Hulle klink
baie oortuigend wanneer hulle sê om uit te kom, maar dit is bloot 'n rookskerm. In stede daarvan om 'n
nuwe Goddelike kultuur te bevorder, val hulle eerder in by dit wat reeds bestaan.

Dit is hier waar ons 'n vraag het vir elke Christen pastoor of predikant wat nou inluister en hopelik later na
die opnames sal luister: Hoe dink jy kan jy die wêreld wen met dinge wat die wêreld alreeds het? Dink jy
werklik, dominee, pastoor, dat jy mense na Yeshua kan lei deur hulle iets aan te bied wat hulle alreeds kry
van haSatan? Ek daag jou uit om met my te skakel en hierdie vraag eerlik beantwoord. Ons e-posadres is
theway146@webmail.co.za. Stuur vir my e-pos en daarna kan ons persoonlik of telefonies gesels. Ek wag vir
jou antwoord.

WAT JY OOK AL DOEN, HOU TOG NET OP OM ONNOSEL TE WEES!!!

Dit is duidelik dat die moderne kerk nie verstaan dat die wêreld eenvoudig die wêreld beter kan doen as die
kerk nie. Laat ons dit herhaal, want sien baie fronse van mense wat nie verstaan nie: Net die wêreld kan die
wêreld reg doen, nie die kerk nie. Tog probeer die kerk om die wêreld te doen, maar al wat hulle reg kry is
om meer wêreld in te bring en meer kerk uit te laat. Ons lees in 1 Yochanan 2 15Moenie die wêreld liefhê of
die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom
nie,. Indien haat die teenoorgestelde is van liefde, sou ons die laaste deel van hierdie vers as volg kon lees:
Die persoon wat die wêreld lief het, haat God. Francis Chan het een van daardie “jy-moet-dit-lees” boeke
geskryf, “Letters to the Church” en hier volg 'n aanhaling wat geen mens ooit moet vergeet nie:

Our job is to reveal God to people. He is present in His Word, fellowship, Communion, and prayer.
Rather than creating our own pep rallies, our calling is to simply put Him on display and watch as He
draws people to Himself. If they are not interested in Him, what do we think we’re accomplishing by
trying to lure them by other means? We have to accept the fact that not everyone is interested in
God. We just need to make sure that it’s really God we are putting on display. Otherwise we run the
risk of people attending our services who have merely fallen in love with us.

Dit is jammerlik dat wêreldse aanbiedinge en foefies deesdae meer krag het as God se Woord. Kerke sal elke
wêreldse ding aanbied waaraan hulle kan dink – enigiets van sirkusse tot uitspattige feesvieringe – tydens
hul “diens-beplannings-vergaderinge”, nadat hulle baie ondersoek gedoen het wat mense aantrek in hierdie
demoniese kultuur en dit dan 'n veelkleurige Christenbaadjie aantrek om dit aanvaarbaar te maak vir hul
navolgers. Wanneer hulle dan wel iets aanbied wat sou neig tot 'n vorm van Skriftuurlikheid, sal dit meestal
'n skikking van een of ander aard wees om fondse in te samel vir die volgende uitspattigheid. Ons is bewus
van 'n spesifieke sogenaamde bediening wat God se feeste so verdraai in 'n “spesiale offerande” (eintlik van
geld en nie wat tydens God se feeste as offerandes gebring is nie), terwyl die demoniese satan Claus en die
paashaas deur die kerkgebou stap gedurende hierdie heidense feeste. Asof dit nie genoeg is nie, bied hulle
ook 'n vorm van die Amerikaanse “trick-or-treat” aan gedurende die spesifieke tyd van die jaar.

As hierdie mense maar net wou leer dat daar 'n Skriftuurlike alternatief is vir Halloween, naamlik Sucot, of
die Fees van Tabernakels. Hierdie fees hou nogal aan vir agt dae en nie net een dag nie! Dit is die mees
opgeruimde en vrolike fees wat Vader-God ingestel het want dit verteenwoordig die huwelik tussen die
bruid en die Bruidegom. Chanukkah, alhoewel nie direk beveel deur God nie, is geskoei op Sucot, want dit is
ook 'n agt-dag fees en ten minste hoef beide volwassenes en kinders nie vreemd aan te trek in demoniese
uitrustings om ander mense te verontrief of vermaak nie. Indien jy dan wel die begeerte het om jou kinders
in uitspattige drag aan te trek en van tyd tot tyd baie geraas te maak, is daar Purim, in geheel 180 grade uit
met die hel van Halloween. Dink net: Purim, pure suiwerheid, veral in vergelyking met die demoniese fees
van heksery. Gaan dink bietjie na oor wat werklik in kerke kan gebeur indien hulle suiwer net Bybelse of
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Skriftuurlike feeste beoefen, in stede daarvan om hul gewoontes rondom demoniese kulture te weef! Ons
mag dalk die ondervinding hê soos Witness Lee beskryf in sy kort boekie,  “Preaching the Gospel on the
College Campuses”:

When we go to the campuses, we have to go by the Spirit. In the book of Acts, the early believers did
everything  by  the  Spirit.  We  have  to  exercise  our  faith  to  believe  that,  according  to  the  New
Testament revelation, we are in the Spirit. First Corinthians 12:13 says that “in one Spirit we were all
baptized.” … The power to preach the gospel is in the Spirit, and we have all been baptized in the
Spirit. We should not be concerned about failing. Because we have the Spirit, we have the power to
boldly preach the gospel.
In  contrast,  I  have  to  point  out  the  shortcomings  of  the  present  situation  in  the  charismatic
movement.  In  charismatic  meetings,  they  sometimes  use  rock  music,  dramas,  and  all  kinds  of
performances to attract people. These are all gimmicks. The use of these gimmicks shows that the
power of the Spirit is lacking. If we have the real power of the Spirit, we do not need any gimmicks.
The early disciples did not use any gimmicks, but they had power (Acts 1:8; 4:33; 6:8, 10). On the
island of Taiwan, no Christian work can compare or compete with the work of the Lord’s recovery in
the preaching of the gospel. There is no use of gimmicks, but the power of the Spirit is there.
…
Any proposal to use gimmicks to preach the gospel is a strong proof that we have not exercised faith.
If I only exercised my mentality in the speaking of my messages, my speaking would be poor. I must
exercise my spirit to believe that I am in the baptism in the Spirit and that the Lord will speak through
me.
You do not need any gimmicks to preach the gospel…
…
I have seen many newly saved ones who were bold, strong, and powerful in the preaching of the
gospel. I have also seen ones who became old in their experience of the Lord. When they preached
the gospel, they did not have any power. Then they turned to gimmicks and exercised their cleverness
to convince people. You do not need to use crafty words. As long as you are in the Spirit, you should
be frank and strict with your words.
…
We all have to be rescued from the concept that we need gimmicks. This thought has to go. We do
not need any gimmicks like rock music, movies, or dramas. The demons are not afraid of gimmicks.
The demons are afraid of our faith. If we exercise our faith, we will have the power to preach the
gospel.

Indien jy nog nooit van Witness Lee gehoor het nie, hy was die bedieningsvennoot van die meer bekende
Watchman Nee. Beide het kragtige bedieninge in Asië gelei, met Lee wat honderdduisende tot vertroue
gelei het in Yeshua, dié Gesalfde Een deur die hele Taiwan. Die boek waaruit ons sopas aangehaal het is in
1989 uitgegee. Dinge is tans baie erger in kerke.

Romeine 8:29 leer ons om te lyk soos die beeld van God se Seun, Yeshua, dié Gesalfde Een. Romeine 12:2
daarenteen waarsku ons om nie die wêreld na te volg nie, maar om verander te word deur die vernuwing
van ons denke. Hier word twee groepe van navolging genoem: een is om dit te doen waarvoor ons bestem
en geroep is, terwyl die ander een is iets waarteen ons gewaarsku word en om te vermy. Waarom dan sou
die meerderheid Christene, sogenaamde gelowiges, navolging vir die wêreld kies, eerder as om hulself met
God te vereenselwig?
Leonard Ravenhill, daardie groot kragstasie van herlewing uit die vorige geslag, iemand wat goed bekend is
met ons vir die toebroodjies wat hy soms bring tydens ons Torahbesprekings, het iets gesê wat elkeen van
ons kan neerskryf en oordink:
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“The true man of God is heartsick, grieved at the worldliness of the Church, grieved at the blindness
of the Church, grieved at the corruption in the Church, grieved at the toleration of sin in the Church,
grieved at the prayerlessness in the Church.”

'n Ou gesegde lui: jy vang meer vlieë met heuning as met asyn. Sommige mense is geneig om te dink dat
mense in hul hordes sal opdaag wanneer die wêreldse aangebied word, maar indien jy slegs die koorsrillings
van godsdiens probeer aanbied, dat niemand sal opdaag nie. Wat meeste mense nie besef nie, is dat vlieë
net soveel aangetrek word deur 'n hoop mis as 'n teelepel heuning. Hou by die waarheid: dit wil sê Skrif, die
Naam van Yeshua en die krag van die Gees wat Afgesonderd is en mense sal jou volg tot in die land van melk
en heuning. Bied aan mense die wêreldse genot wat mense nader trek en jy sal mense in 'n stinkpoel lei van
wêreldse gemors – presies dit wat kerke vandag geword het.

Wanneer ons na vandag se Christenkerk kyk, wonder ons of hulle eintlik enigiets glo wat in Skrif opgeteken
is. Dit is uiteraard 'n uitdaging om iets te glo wat jy nog nie gelees het nie, en volgens statistiek het meeste
Christene nog nooit die Skrif ten minste een keer volledig in hul leeftyd deurgelees nie! Een van die meer
gereelde uitlatings wat ons hoor van mense wat Torah begin volg het, hetsy deur Messiaanse teologie, die
minder bekende  Hebrew Roots of suiwer net Torah-positiewe Christen teologie is as volg:

Ek het ook maar net gedoen wat al die ander Christene doen; toe het ek my eie Bybel gekry en dit self
begin lees. Ek kon niks in Skrif lees van enige van die dinge wat ons as Christene in die kerke doen nie.
Ek het ook baie dinge gekry wat Skrif sê gedoen of nie gedoen moet word nie wat in teenstelling is
met dit wat wel in Christenkerke gebeur.

Hierdie is 'n baie groot eina vir enige Christen en dit behoort elke persoon onder daardie vaandel skaam te
maak vir wat van hulle gesê word deur mense wat vantevore saam met hulle gestaan het. Weereens het ons
'n aanhaling van manne wat goeie navorsing op hierdie gebied gedoen het, Frank Viola en George Barna, uit
hul boek “Pagan Christianity? Exploring the Roots of Our Church Practices”:

The normative practices of the first-century church were the natural and spontaneous expression of
the divine life that indwelt the early Christians. And those practices were solidly grounded in the
timeless principles and teachings of the New Testament. By contrast, a great number of the practices
in many contemporary churches are in conflict with those biblical principles and teachings. When we
dig deeper, we are compelled to ask: Where did the practices of the contemporary church come
from? The answer is disturbing: Most of them were borrowed from pagan culture.
…
Does it surprise you that most of what we do in religious circles has no precedent in Scripture? This
includes many of the activities within church services, the education and ordination of clergy, the
routines commonly used in youth ministry, the methods of raising funds for ministry, the ways in
which music is used in churches, even the presence and nature of church buildings.

Staan 'n rukkie stil, of gaan sit  iewers en kyk uit oor die see terwyl hierdie gedagtes net posvat in jou
verstand. Daar is so baie gebruike, tipies aan vandag se Christenkerk, in geheel uit harmonie met wat ons in
Skrif lees, asook die feit dat dit gegrond is op heidense kulture en gebruike, ook 'n heidense geloof. Kan
enige godsdiens meer agteruit beweeg het as moderne Christendom?

Een ding waarna die outeurs van Pagan Christianity verwys na die eerste aanhaling wat ons geplaas het, is:
die feit dat baie kerke heidense gebruike het maak die kerk nie noodwendig verkeerd nie, dit beteken net
dat die kerke nie afgesonderd (heilig) is nie. God sê ons moet afgesonderd wees en ons weet dat die Skrif
afgesonderd is. Die vraag is dus altyd: indien iets nie afgesonderd of dan volgens Skrif is nie, mag dit deel
wees van ons lewe?
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'n  Eenvoudige  voorbeeld  hiervan  is  ons  keuse  van  musiek.  Ons  kan  onsself  maklik  vereenselwig  met
“heilige” musiek omdat dit gekomponeer en aangebied word vir die uitsluitlike doel om God te vereer.
Sekulêre musiek doen dit nie, dus is dit nie “heilig” nie. Met al die “heilige” musiek tot jou beskikking,
waarom sou jy na sekulêre musiek wou luister en waar sou jy dan tyd kry daarvoor? Dit is moeilik om te
verstaan hoe mense wat Geesvervuld leef, hulself kan onderwerp aan musiek wat geen eienskappe het om
God te loof nie. Uiteraard is nie alle sekulêre musiek boos nie, maar dit handel slegs oor die lewe in die
algemeen.  Die  kunstenaars  is  egter  ook nie noodwendig “heilig”  nie en dit  behoort  belangrik  te wees
wanneer ons na hul lewenswyses kyk, veral wanneer hulle openlik bely het om hul siel aan  haSatan te
verkoop het. Dink gerus aan iemand soos Kate Perry wat in ‘n Christelike huis grootgeword het.

Terwyl dit waar is dat iets met 'n heidense oorsprong nie inherent verkeerd is nie, is daar gewoonlik sekere
aspekte rondom dit wat wel verkeerd is omdat dit uit 'n heidense kultuur voortvloei. Wanneer ons kyk na
die sekulêre-heidense vakansies soos ons vroeër genoem het van kersfees, easter en halloween: is hulle
afgesonderd  soos  God se  feeste  in  Skrif?  Hulle  word  nie  eens  in  Skrif  genoem nie,  dus  kan  hulle  nie
afgesonderd wees nie.

In teenstelling hiermee, kyk na die Feeste van יהוה. Met die uitsluiting van Purim en Chanukkah, feeste wat
nie afgesonderd is  deur God nie,  maar tog in Skrif  vermeld word, is  die herdenking van hierdie feeste
verpligtend omdat dit deel is van  Torah.  Ons weet dat  Yeshua al die afgesonderde feeste gehou het en
moontlik selfs Chanukkah, waarvan ons lees in Yochanan 10:22. Die fees van Purim word beskryf in die boek
van Ester en kanse is goed dat  Yeshua selfs hierdie vieringe gehandhaaf het, synde deel te wees van die
kultuur waarin Hy geleef het.

Kan jy sien wat die probleem is? Bykans elke persoon op die blou planeet wat bely om 'n Christen te wees,
hou en vier feeste wat nie afgesonderd of enigsins deur Vader-God in gestel is nie, maar oorgeneem is van
die heidene en slegs met 'n mooi Christenbaadjie aangetrek is. Terwyl hulle dan hierdie feeste vier, is hulle
totaal onbewus van afgesonderde feeste wat God vir ons gegee het. Dalk voel sommige mense dat ons te
veel klem plaas hierdie enkele onderwerp, maar die feit bly staan: indien jy bely om God te dien en Hom wil
vereer, volg dan ook slegs die reëls en feeste wat Hy vir jou gegee het.

Soos ons vroeër gesien het menere Viola en Barna vir ons uitwys, is dat meeste gebruike wat Christene
vandag beoefen, oorgeneem is van heidense rituele en so te sê niks uit Skrif kom nie. Alles waarvan ons lees
in Skrif, soos die feeste, die Shabbat op die sewende dag en nie sondag nie, om onrein voedsel te vermy en
vele meer, is iets wat die Christen net eenvoudig verwerp en moontlik onbewus van is. Waarom wil hulle
dan God dien, indien hulle nie Sy reëls wil nakom nie. Indien jy nie die God van die Skrif wil dien volgens Sy
reëls nie, wil ons dit graag baie duidelik stel: GAAN SOEK JOU EIE GOD EN LOS ONS GOD UIT, WANT JY
BRING ONEER AAN HOM EN ONS WEIER OM DIT LANGER TE DULD!

Baie Christene van vandag dink dit is net die Moslems wat nie vark eet nie. Hulle besef nie eens dat die
oorsprong hiervan in Skrif is nie en dat Muhammad hierdie, soos vele ander, opgeneem het direk uit Torah!
Meeste Christene is so oningelig rakende hul eie Skrif dat hulle soms baie snedige opmerkings maak oor
Moslems en varkvleis deur hul onnoselheid. Hulle besef nie dat die Skrif, wat hulle kwansuis navolg,  alreeds
al die reëls in plek het nie – vir hul eie voordeel en gesondheid. Hulle behoort op te hou om te luister na hul
leuenaar pastore en predikante en self bietjie navorsing in Skrif te doen.

Ons  benodig  mense  wat  kragtig  deur  Vader-God toegerus  is  om te  kan  opstaan  teen  hierdie  vieslike,
ingevoerde kulture, in stede daarvan om eenvoudig net saam met die vloei te gaan. Mense moet begin
opstaan, soos ons lees van Hizkiyahu in M’lakhim Bet 18, een van die min konings wat nie boosheid beoefen
het nie. Ons moet begin om al hierdie hoë plekke af te breek, altare te vernietig en verfoeilike heidense
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feeste, soos krismis, easter, halloween en al die ander wat God haat, hand en tand te beveg. Ons moet alles
verwerp wat nie Skriftuurlik is nie en oral uitstaan as vegters vir God se Woord.

Die man wat bykans helfte van die Apostoliese Skrifte neergepen het, het met gelowiges in Korinte gepraat
en vir hulle gesê:
Julle is ons brief, geskryf in ons verstand, wil en emosie, geken en gelees deur almal, want julle weet dat
julle Die Gesalfde Een se brief is deur ons dienswerk, geskryf nie met ink nie, maar met die Gees van die
lewende God; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die verstand, wil en emosie.  Ons sien hierdie
opgeteken in 2 Korinthiërs 3:2-3 en die aanhaling is uit die PWL. Kontak ons gerus vir 'n gratis weergawe in
normale druk of grootdruk.

Almal ken die spreekwoord wat lui: woorde wek, maar voorbeelde trek. Dit is die sentiment wat Sha’ul hier
probeer uitdruk aan die gemeente van Korinte. Hy herinner hulle daaraan dat mense baie beter onthou wat
hulle ander sien doen, as wat ander sê. Ten opsigte van die massas wat nog nie geestelike volwassenheid
bereik het nie, is dit maklik dat hulle belieg, verlei en mislei word omdat hulle nie deur die newels van al die
jare-oue leuens kan sien nie. Hulle kry die gedagte dat almal in die kerk dit doen en derhalwe die regte ding
is om te doen. Enige prediker kan woorde van die kansel af uitbasuin soos: “Koninkryk eerder as kultuur”
totdat hy blou is in die gesig, ongeag of hy dit as lokaas gebruik om die sogenaamde verlore siele nader te
trek, maar steeds is dit die voorbeeld wat gaan trek, nie die woorde nie. Wees versigtig, prediker, want jou
handelinge kan maklik oorgaan in leuens en vir leuenaars is daar 'n baie spesiale plek in die meer van vuur
en swawel, volgens Openbaring 21:8.

Ons vergeet so maklik die vergelykende verhaal wat Yeshua vertel het aangaande die darrél. Mattityahu het
dit opgeteken en ons sien dit in hoofstuk 13:24-30. 'n Man het koring in sy land gesaai en terwyl hy geslaap
het, het die vyand darrél tussenin gesaai; darrél is onkruid wat soos koring lyk en ook vals koring genoem
word. Die werkers wou dit dadelik uitroei, maar die man was besorg dat hulle moontlik die regte koring
skade kon aandoen. Sy voorstel was dat hulle sou wag tot oestyd, waartydens hulle  eers die darrél sou
uithaal en met vuur verbrand, waarna die koring dan makliker geoes kon word. Terloops, hierdie is sommer
ook 'n vinnige weerlegging vir die klomp leuens rakende wegraping. 'n Pinkster leraar, BH Clendennen, het
van darrél gesê:

“Satan’s most effective weapon is not the modernist or the atheist; it is the tare. This imitation saint
has rendered the church impotent in these last and wicked days.”

Dit blyk ongelukkig die geval te wees dat ons die geloofstydperk bereik het waar darrél 'n oorweldigende
meerderheid bereik het teenoor die koring. Alhoewel daar altyd, volgens Skrif, darrél tussen die koring was,
leer ons uit  statistieke dat  minder as een persentasiepunt van mense wat bely  om Christene te wees,
werklik gered is en 'n afgesonderde lewe lei. Hierdie syfers is vir etlike jare nie aangepas nie, dus mag die
werklike syfer heelwat laer wees. Agt mense uit ongeveer vier biljoen klink nou nie meer so ongelooflik nie,
né?

Die darrél is die werklike vyand van geloof, meer as enigiets anders. Dit is die darrél tussen die koring wat
ander mislei en weglei. Wat nog meer hartverskeurend is, is dat die koring nie besef hy word mislei nie.
Hierdie darrél word so haarfyn met die Liggaam van Messias verenig dat selfs húlle glo dat hulle deel is van
die Liggaam! Niks is egter verder van die waarheid nie.

Soos vroeër genoem, lyk darrél net soos koring en ook vandaar die benaming “vals koring”. Die enigste
verskil tussen darrél en koring is die smaak, want darrél is bitter en kan ook giftig wees. Dit alleen kan 'n
boodskap op sy eie wees vir 'n ander dag.
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Hoe ken jy darrél uit en onderskei dit van regte koring? Dit behoort redelik eenvoudig te wees, indien jy
werklik  Geesvervuld  leef.  In  gelowige  kringe  sal  die  koring  afgesonderd  wees  terwyl  die  darrél  nie
afgesonderd sal wees nie. Koring sal alles in Skrif gaan soek waaraan hulle gehoorsaam kan wees, terwyl
darrél dit bespotlik maak deur te sê dat hulle nie onder die wet is nie of dat hulle nie Joods is nie. Koring
respekteer  God se  Feeste  en  voedselreëls  en  leef  streng  daarvolgens.  Darrél,  aan  die  ander  kant,  eet
varkvleis en ander dinge wat vir Vader 'n gruwel is. Koring eerbiedig en hou Vader se  Shabbat met die
seëninge wat daarmee gepaard gaan, terwyl darrél dit beskou as 'n las en 'n vloek. Vir darrél gaan alles
rondom samesmelting en vereniging, terwyl koring volstaan by Vader se Woord wat ons leer: “Kom uit haar
uit en wees afgesonderd vir My.”

Onlangs het 'n hoë-profiel leraar, pastoor Rod Parsley van die World Harvest Church in Columbus direk in
die TV kamera gekyk en kliphard verklaar: “I AM A JEW! Grafted into the Body.” Alhoewel dit wonderlik is
om te hoor, klink dit amper vreemd, veral vanuit die mond van 'n Jood, want Sha’ul leer ons dat nie-Jode
ingeënt word op die  mak olyfboom. Dit  is  egter  op hierdie  manier waarop die Liggaam van  Yeshua in
eenheid werk en beide Jood en nie-Jood, almal deel het aan wortel en die vettigheid van die olyfboom, soos
ons sien in Romeine 11:17.  Dit  is  slegs op hierdie manier  waarop Christene aangetrokke kan word tot
daardie Bybelse Dinge wat baie van hulle beskou as “outydse Joodse gebruike en rituele”.

Wees versigtig vir die darrél!

Darrél is daardie predikers wat een ding praat en 'n ander ding doen.

Darrél is daardie skinderbek in die kerk wat die “ekstremis” beswadder wat volgens Bybelse standaarde
lewe en wie se lasterlike uitlatings egpare uitmekaar laat spat.

Darrél is diegene wat Skrif gebruik om die verwerping van Skrif te regverdig en die woorde van Sha’ul en
ander verdraai, soos ons sien in 2 Kefa 3:15-16, en wat ons probeer oortuig dat sekere opdragte nie nodig is
nie omdat dit meeste mense nie aanstaan nie.

Darrél is die leiers van lofsang en aanbidding wat hul eie gees vul met demoniese boodskappe van populêre
musiek en dan daardie selfde demoniese geeste loslaat op die oorverdowende klankgolwe wat hulle die
gemeente instuur, om nie te praat van die tromme nie wat Voodoo en ander geeste oproep nie ten einde
die rustigheid wat daar kon wees, te versteur.

Darrél is die veelvoudige Christene wat steeds die wêreld aanbid en teksverse uit Skrif ignoreer wat leer dat
vriendskap met die wêreld vyandskap is teen God, soos ons leer in Ya’aqov 4:4.

indien jy nie versigtig is nie, sal die wortels van die darrél hulle om jou kleingelowigheid draai en wanneer
hulle bymekaargemaak word om verbrand te word, sal jy ook in daardie vuur gegooi word wat eintlik vir
hulle bedoel was.

Wees versigtig vir die darrél!

Die hek is klein

Dit is moeilik om te verstaan hoe enigiemand Skrif kan lees en steeds dink dit is reg om die meerderheid van
die gelowiges blindelings te volg nie. Een ding wat ons duidelik geleer het deur kerk toe te gaan, is dat die
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kerk ons geleer het wat om nie te doen nie. Dit was nie soseer die boodskap van die prediker nie, selfs al
sou dit volgens die ware standaarde van God wees. Dit was eerder deur op te let hoe Christene optree –
wat hulle doen, insluitend die prediker. Wanneer Christene direk dinge doen wat teen Skrif is, bevestig dit
net weer hoe klein die hek en smal die pad is wat na die lewe lei en hoe min dit gaan vind! Vergelyk gerus
Mattityahu 7:14.

Ons is vas oortuig dat meeste Christene wat ons deur die jare ontmoet het nie werklik gered en volgelinge
van Yeshua is nie. Dit sluit selfs mense in wat 'n groot ywer en passie het vir God. Dit sluit ook mense in wat
al hul tyd bestee om God te “dien”. Dit sluit  ook mense in wat verskillende sendings na afgeleë plekke
onderneem het. Dit sluit mense in wat alles laat staan het om die reddingsboodskap te verkondig. Dit mag
moontlik wees dat nie al hierdie mense eendag deur die klein hek sal gaan nie.

Besef jy dat die oomblik wanneer iemand Yeshua as Messias ontvang in hul lewe, die kans skielik kleiner is
dat hulle dit gaan maak, in vergelyking met iemand wat nog nie Yeshua aangeneem het nie? Jy mag dalk
wonder oor hierdie uitlating, maar dit is eintlik heel eenvoudig. Op die oomblik wat jy die besluit neem om
Yeshua te volg, moet jy ook besluit of jy jouself gaan laat lei deur Vader se Woord, Torah, of wat jy ander
gelowiges,  Christene,  sien  doen.  Jammerlik,  maar  statistieke  wys  dat  soveel  as  99.5%  gelowiges  die
hoofstroom volg in stede om God se Woord te volg. Dit beteken dat enige persoon wat nog geen besluit
gemaak het ten opsigte van sy saligheid nie, eintlik beter daaraan toe is en ‘n groter kans staan om wel later
gered te word.

Daar is ook iets ander wat interessant is om waar te neem: baie mense kom saam vir byeenkomste, maar
sommige mense hou hulself nie op met die “kerkmense” nie. Hulle is amper soos buitestaanders wat nie
werklik plek vind om in te pas nie. Dit is die mense wat ons glo werklik die pad loop volgens God se Torah,
mense wat selfs deur sommige van daardie “kerkmense” bespot en vermy word omdat hulle “anders” is –
daardie andersheid is juis afgesonderd. 'n Waar woord is destyds geskryf waarmee ons ten volle saamstem;
dit kom van een van die vaders van die Pinksterbeweging, Smith Wigglesworth, uit sy boek “Greater Works:
Experiencing God’s Power:

I find nothing in the Bible but holiness, and nothing in the world but worldliness. Therefore, if I live in
the world, I will become worldly; on the other hand, if I live in the Bible, I will become holy. This is the
truth, “and the truth shall make you free” (John 8:32).

Ons leer in 2 Korinthiërs 11:4 van drie vervalsings: een van Yeshua, een van die Gees wat Afgesonderd is en
een van die goeie boodskap. Meeste Christene en baie ander gelowiges vandag, omdat hulle verkies om
boos te doen en die hoofstroom te volg, het hierdie vervalsings aangegryp. Dit is maklik om hierdie uitlating
te maak, want die enigste manier om die werklike Messias, die werklike Gees en die werklike boodskap te
ontdek, is deur die Woord van God, onbesmet deur godsdienstige menings.

Dit is hartseer dat boodskappe soos hierdie verwerp word deur die gemiddelde gelowige. Hulle dink ons is
dwepers om uitlatings te maak soos wat ons doen, in hierdie en ander, soortgelyke boodskappe. Wat ons
vroeër, aan die begin van hierdie boodskap bewys het rakende die klein getal mense wat werklik waarheid
navolg,  is  daar  steeds  diegene wat  blind  genoeg  is  om die  gepeupel  te  volg,  insluitend die  “gelowige
gepeupel”, om te doen wat God beskou as boos. Baie gelowiges, Christene ingesluit, glo die leuen dat 'n
groter groep 'n aanduiding is van God se teenwoordigheid en die salwing van die Gees. Indien dit waar sou
wees,  sou  sportbyeenkomste,  sekulêre  musiekkonserte  en  Huisgenoot  se  Skouspel  meer  geseënd  en
Geesvervuld gewees het as meeste kerke. Wees baie versigtig vir hierdie tipe denkwyse! Terwyl baie kerke
skitterende leringe mag hê, selfs dalk een of twee van hierdie mega-kerke, is dit ook waar dat hoe groter die
kerk, hoe minder die Gees van God.
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Moenie die gepeupel volg om boosheid te doen nie. Laat dit vir jou 'n absolute, positiewe besluit wees:
moenie doen wat jy meeste ander gelowiges sien doen nie; moenie saam met die ander van 'n hoë gebou
afspring nie. Dit blyk eenvoudig te wees, maar tog is daar baie min mense wat dit snap. Daar is te veel
mense wat dink dat alles wat in 'n kerk gebeur, reg is en dat hulle daardie gepeupel moet navolg. Dit is egter
'n leuen uit die mond van die vyand. Moenie die gepeupel volg nie, nie eens die kerkgepeupel nie. Volg
Skrif, want net daar is die waarheid wat God wil hê jy moet weet en navolg op die smal pad met die klein
hek na God se ewige Koninkryk.

Hein Zentgraf
10 Aviv 5781 / 23 Maart 2021
hein@zentgraf.org

Alhoewel die inligting in hierdie artikel sedert die sekulêre jaar 2018 nagevors en op skrif geplaas is, het 'n
soortgelyke artikel van Truth Ignited baie gehelp om feite te bevestig.
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